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Amsterdam, největší a zároveň hlavní město Nizozemského království. Žije zde přes 700 tis. obyvatel.
Ačkoliv se jedná o hlavní město, tak se zde nenachází žádná vládní instituce, ty sídlí v Den Haag.
My jsme během našeho školního pobytu navštívili toto město. Obdivovali jsme architekturu a
pamětihodnosti. Rádi vám dáme několik rad a tipů na zajímavá místa v tomto městě.

Holandské jídlo
Holandské hranolky:
Pokud během procházení se ve městě dostanete hlad, tak si
můžete zajít na hranolky, které se nacházejí na
Voetboogstraat 33, což je necelých 20 min od hlavního
nádraží. Rozhodně toto místo můžeme vřele doporučit,
protože hranolky jsou chutné a levné, takže si nesáhnete
hluboko do kapsy.

Holandské Wafle:
Sice se nejedná o typické jídlo v Amsterdamu, ale v Holandsku
mají tradici, a tak by určitě nebylo na škodu si je zakoupit. Koupit
je nebudu problém, jsou k dispozici v téměř v každém obchodě.

Květiny, parky
Socha spisovatele Joosta van den Vondel:
Joost van den Vondel byl nizozemský spisovatel a dramatik. Jeho
socha se nachází v parku, který je nedaleko od muzea Van Gogha.
Můžete tak spojit příjemné s užitečným. Navštívíte nádherné
muzeum a poté si odpočinete v parku, kde je nádherná příroda.

Noční hlídka ve 3D a japonské stromy:
Další místem k odpočinku může být náměstí Rembrandtplein, který se nachází přibližně 25 min chůzí
od hl. nádraží. Je zde vyobrazena noční hlídka v 3D podobě a naproti jsou 3 nádherné japonské
stromy, které se nám překvapivě líbily více než ono 3D vyobrazení.

Kanály a domy
Keizersgracht:
Jedná se o druhý nejširší kanál ze tří hlavních v Amsterdamu. Je
pojmenován po Maximiliánovi I., říšském vládci. Tento kanál se
nachází celkem blízko od hl. nádraží, přibližně 1,5 km. Jsou zde
lavičky k sezení, takže zde můžete relaxovat a koukat na lodičky,
které plují kolem.

Skleněný dům:
Není to sice místo, které je v Amsterdamu významné, ale při
prohlídce města jsme na tuto budovu narazili a moc se nám
líbila její architektura a způsob obložení. Takže pokud jste
nadšenými architekty, tak rozhodně doporučujeme.

Historie, kultura
Nejstarší dům:
Společně jsme navštívili nejstarší dům, který
v Amsterdamu lze nalézt. Nachází se v Begijnhofu. Je to
kousek od hranolků, které jsme si cestou koupily.
Bohužel nemůžete domy vidět z bezprostřední blízkosti,
ale i tak to stojí za to se tam podívat.

Amsterdamské muzeum:
Toto muzeum se nachází opravdu pár kroků od
nejstaršího domu. Vstup je zdarma. Když jsme vstoupili
dovnitř, tak jsme byli příjemně překvapeni, protože se
zde vyskytovalo převážně moderní umění, což potěší
hodně lidí ve studentském věku. Takže za nás ho
můžeme doporučit, rozhodně nebudete zklamaní.

Aktivity, zábava
Strabucks coffee:
Jedná se sice o kavárnu, kterou můžete najít po celém světě,
nicméně nepřijde nazmar ji navštívit a srovnat kvalitu kávy
s třeba českým Starbucksem. Připravte se na lehce vysoké
ceny, které jsou ale na poměry Holanďanů normální.
Starbucks, který jsme navštívili, se nacházel kousek od 3D
Noční hlídky. Jinak poboček této kavárny je v Amsterdamu
hned několik.

Projížďka lodí:
Přes ulici od hl. nádraží je cestovní kancelář, která nabízí
možnost projížďky lodí po kanálech Amsterdamu a poznat tak
toto město z netypické perspektivy. Na hodinu vás vyjde tato
plavba na přibližně 16 euro.

